
                            المتعلقة بالتنوع البيولوجي                          مؤتمر األطراف في االتفاقية
    شر ع                االجتماع الثالث

      2016           كانون األول  /      ديسمبر    17- 4                 كانكون، المكسيك، 
                من جدول األعمال    11      البند 

  
  تمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجيمقرر معتمد من مؤ
  حشد الموارد  -  13/20المقرر 

  ،مؤتمر األطرافإن 
المحلية والدولية ذات  تحديد االستثمارات واآلثاربتقرير حلقة العمل الدولية للخبراء التقنيين المعنية ب إذ يحيط علما

 ،2015أيار /مايو 7إلى  5في مكسيكو سيتي من        ي ع قدت الت 1،الصلة بالتنوع البيولوجي والوصول إليها وجمعها وتجميعها
وكذلك بتقرير الرئيسين المشاركين لحلقة العمل الحوارية بشأن تقييم دور العمل الجماعي للشعوب األصلية والمجتمعات 

حزيران /يهيون 13إلى        11                              التي ع قدت في باناجاكل، غواتيماال، من  2المحلية في حفظ التنوع البيولوجي وحشد الموارد،
2015،  

وكذلك  (BIOFIN) لمبادرة تمويل التنوع البيولوجي التابعة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي هعرب عن تقديري وإذ
على  ،لتنظيمهما حلقة عمل المكسيك وحلقة عمل غواتيماال، وكذلك لحكومتي المكسيك وغواتيماال SwedBioلمركز 
التحاد األوروبي وحكومات ألمانيا واليابان والسويد وسويسرا لما قدموه من دعم ل، وعلى استضافتهما لحلقتي العملالتوالي، 

  مالي وتقني،
  بتأثير الفجوة المالية على التقدم الذي تحرزه األطراف في تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، وإذ يقر
  ،2و) ه(إلى ) أ(1 ات         ً                             ، وتحديدا  األهداف المشار إليها في الفقر12/3المقرر إلى  روإذ يشي
ة طريقعلى ضرورة مواصلة بذل الجهود من أجل حشد الموارد واستخدامها لصالح التنوع البيولوجي ب وإذ يشدد

  فعالة من جميع المصادر،
بالمساهمات المالية التي قدمتها حكومة اليابان واالتحاد األوروبي، والمساهمات العينية التي قدمتها  يرحب وإذ

األردن، والهند، وجورجيا، وغابون، وجزر كوك، و، وكابو فيردي، وبيالروسبربودا، وجزر البهاما، أنتيغوا وحكومات 
وبتعاون مركز رابطة أمم جنوب شرق آسيا  ،سري النكا، وأوغنداوالفلبين، وبيرو، وباراغواي، ونيكاراغوا، وناميبيا، و

إلتاحة بناء القدرات والدعم ، لبيئة اإلقليمي للمحيط الهادئأمانة برنامج او للتنوع البيولوجي، وأمانة الجماعة الكاريبية،
  التقني بشأن اإلبالغ المالي وحشد الموارد،
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كأساس  ستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المنقحة للتنوع البيولوجيإلى الدور الهام الذي تقوم به اال وإذ يشير

لموارد المالية من جميع المصادر بطريقة فعالة، بما في ذلك ولحشد ا ،لتحديد االحتياجات الوطنية من التمويل واألولويات
متعلقة بالتنوع الخرى األالتفاقيات لومن أجل التنفيذ المتآزر  ،االتفاقية في إطارحسب االقتضاء، بهدف تنفيذ البروتوكولين 

  البيولوجي،
يشجع على استخدام لكونه  ،ارد الماليةبأهمية تعميم التنوع البيولوجي لحشد الموارد واالستخدام الفعال للمو وإذ يقر

  ،الموارد الحالية بصورة أكثر كفاءة
كان له دور رئيسي في تعميم األنشطة مبادرة تمويل التنوع البيولوجي بأن الدعم الذي قدمته  وإذ يقر أيضا

  ي،التي تدعمها مبادرة تمويل التنوع البيولوج المتصلة بأهداف أيشي للتنوع البيولوجي في البلدان
       ُ                                                                             بأن الن هج القائمة لرصد وتقييم مساهمة العمل الجماعي للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية  كذلكوإذ يقر 

، لتحسين المرتبطة بهادراسات الومشاريع تجريبية و الحالة،تقتضي وضع منهجيات محددة، بما في ذلك دراسات 
  ،12/3 من المقرر 30في هذا الصدد إلى الفقرة  وإذ يشيرالمنهجيات، 

  من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي في حشد الموارد المالية، 3المساهمة المحتملة لتنفيذ الهدف وإذ يدرك 
  اإلبالغ المالي

 بالمعلومات المقدمة من األطراف من خالل إطار اإلبالغ المالي؛ يحيط علما مع التقدير - 1

ار اإلبالغ المالي، وال سيما التقدم األطراف من خالل إط اي قدمتهتبتحليل المعلومات ال يحيط علما - 2
وبضرورة تقييم مدى توفير الموارد المالية بمزيد من التفصيل، بما ، 12/3المحرز نحو تحقيق األهداف المعتمدة في المقرر 
 ؛20يتماشى مع إطار اإلبالغ المالي وفي سياق المادة 

اإلبالغ المالي المقدمة من األطراف،                                       بعدم كفاية المعلومات التي ج م عت من أطر         ً          يحيط علما  مع القلق  - 3
ينبغي والتي تقيد األساس الالزم إلجراء تقييم شامل للتقدم المحرز نحو تحقيق األهداف، مع األخذ في الحسبان أن األهداف 

 :، وفي هذا السياق، يحيط علما بما يليتعتبر متداعمةأن 

، فضال 12/3من المقرر ) ج(1و) ب(1و) أ(1 فاهده األطراف المبلغة في تحقيق األالتقدم الذي أحرزت  )أ(
اإليكولوجية، والجينية، واالجتماعية االقتصادية، والعلمية، والتعليمية، أو تقديراتها للقيم المتأصلة، /وعن اإلبالغ عن تقييمها 

  ؛)د(1والثقافية، والترفيهية والجمالية للتنوع البيولوجي ومكوناته، عمال بالهدف 
اإلبالغ عن احتياجاتها من التمويل، والفجوات،  د الذي أحرزته األطراف المبلغة فيالتقدم المحدو  )ب(

  ؛)د(1، وفي اإلبالغ عن خططها الوطنية للتمويل، عمال بالهدف )ج(1واألولويات، عمال بالهدف 
و سيؤثر سلبيا على تقييم التقدم المحرز نح) د(1و) ج(1أن التقدم المحدود في تحقيق الهدفين  علىيشدد  - 4
 ؛)أ(1و )ه(1 ينتحقيق الهدف
 األطراف على بذل المزيد من الجهود من أجل تحقيق األهداف، بما في ذلك مضاعفة إجمالي يحث - 5

الموارد المالية الدولية ذات الصلة بالتنوع البيولوجي إلى البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية  تدفقات
، مع األخذ في )أ(1في الهدف  على النحو الواردلبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، الصغيرة النامية وكذلك ا

  ؛ تعتبر متداعمةأن األهداف حسبان ال
األطراف التي لم تقدم حتى اآلن معلومات خط األساس الالزمة على أن تفعل ذلك وأن تبلغ عن  يحث - 6

األطراف إلى  ويدعو، باستخدام إطار اإلبالغ المالي، 2017تموز /يوليه 1التقدم المحرز مقابل أهداف حشد الموارد بحلول 
، بهدف تحسين 2015النهائية لعام /إلبالغ المالي كلما توفرت البيانات المؤكدةلأن تقوم، حسب االقتضاء، بتحديث أطرها 

 متانة البيانات؛
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وطنية للتنوع البيولوجي على األطراف التي استكملت تنقيح وتحديث استراتيجيتها وخطط عملها ال يحث - 7
ات واألولويات، باالستناد، حسب االقتضاء، إلى االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية فجوتحديد احتياجاتها من التمويل وال

من أجل التنفيذ الفعال للتمويل المنقحة للتنوع البيولوجي ومعلومات تكميلية أخرى، وأن تضع وتنفذ خططها الوطنية 
 1ت وخطط العمل الوطنية المنقحة للتنوع البيولوجي، على سبيل األولوية، وأن تقدم تقريرا بهذا الشأن بحلول لالستراتيجيا

 ، حيثما أمكن؛2017تموز /يوليه

، إتاحة إطار اإلبالغ 12/3من المقرر  28و 26إلى األمين التنفيذي، بما يتماشى مع الفقرتين  يطلب - 8
، ويدعو األطراف إلى أن تبلغ، باستخدام إطار 2017تموز /يوليه 1لى اإلنترنت بحلول ع 3لجولة الثانية من اإلبالغلالمالي 

حشد الموارد، مقابل لاإلبالغ المالي على اإلنترنت، عن مساهماتها اإلضافية في الجهود الجماعية لتحقيق األهداف العالمية 
 ؛2018كانون األول /ديسمبر 31خط األساس المحدد، باالقتران مع تقاريرها الوطنية السادسة، بحلول 

من أجل تقديم صورة  تحليل محدث للتقارير المالية المستلمةو إعداد تقييمإلى األمين التنفيذي  أيضا يطلب - 9
 المنهجية،  ُ  ن هجأشمل عن التقدم اإلجمالي المحرز عالميا نحو تحقيق األهداف العالمية، بما في ذلك تحليل االختالفات في ال

تقديم توصيات إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الرابع بغية  ،هيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثانيال مالكي تنظر فيه
  عشر؛

  بناء القدرات والدعم التقني
المنظمات والمبادرات ذات الصلة، بما في ذلك مبادرة تمويل التنوع البيولوجي، إلى تقديم الدعم  يدعو - 10

ة والمؤهلة من البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة التقني وبناء القدرات لألطراف المهتم
ات واألولويات، فجو، في مجال تحديد االحتياجات من التمويل والالبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقاليةو ،النامية

 لإلبالغ المالي؛ووضع وتنفيذ استراتيجيات وطنية لحشد الموارد و

بإنشاء الوحدات اإلقليمية لمبادرة تمويل التنوع البيولوجي في اتفاقية التنوع البيولوجي كوسيلة  يرحب - 11
احتياجاتها من  في مجال تقييممبادرة تمويل التنوع البيولوجي  التي لم تدعمهاالمهتمة  األطرافلتقديم الدعم التقني إلى 

، وال سيما البلدان النامية من األطراف يدعوية للتمويل؛ والتمويل، والفجوات، واألولويات وفي إعداد خططها الوطن
أن تبدي إلى ، البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقاليةو ،أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة الناميةاألطراف من 

تأخذ في أن  لبيولوجي علىمبادرة تمويل التنوع ا يشجعو، مبادرة تمويل التنوع البيولوجيلاهتمامها، حسب االقتضاء، 
 التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةفي مجال الحكومي الدولي للعلوم والسياسات  نبرلملاالعتبار اإلطار المفاهيمي 

                                                                       ً التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية في العمل الذي تضطلع به مستقبال ؛ بشأن

ت المانحة، التي هي في وضع يمكنها من القيام بذلك، إلى والحكومات األخرى والجها ،األطراف يدعو - 12
ات واألولويات؛ ووضع وتنفيذ التمويل والفجومن حتياجات الأجل تحديد ا تقديم الدعم المالي والتقني لبناء القدرات من

لتنوع البيولوجي إلبالغ المالي، بوسائل منها المرحلة الثانية من مبادرة تمويل ال؛ ووطنية لحشد الموارداستراتيجيات 
 ومبادرات أخرى؛

         ُ                                               تعزيز ن ظم المعلومات المالية المتعلقة بالتنوع البيولوجي
 لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاديبالعمل الذي تقوم به لجنة المساعدة اإلنمائية  علما يحيط - 13

من أهداف  20مل على رصد الهدف هذه اللجنة على مواصلة وتكثيف الع ويشجعريو،  عالماتمن أجل تحسين منهجية 
 التنوع البيولوجي وتدفقات القطاع الخاص؛ عالماتعلى أيشي بالتعاون مع لجنة السياسات البيئية التابعة للمنظمة، مع التركيز 

بالعمل الذي تضطلع به المصارف اإلنمائية المتعددة األطراف لتتبع التدفقات المالية المتعددة  علما يحيط - 14
 اإلسراع في إنجاز هذا العمل؛ علىويشجعها علقة بالتنوع البيولوجي واإلبالغ عنها، األطراف المت

                                                 
 .، المرفق الثاني، القسم ثالثا12/3المقرر   3
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األطراف على أن تكرس، حسب االقتضاء، أو تحسن التعاون مع المكاتب والسلطات اإلحصائية  يشجع - 15

جمع البيانات المالية  الوطنية أو اإلقليمية، بهدف تعزيز أوجه التآزر مع عمليات توليد المعلومات الوطنية، والمساهمة في
  واإلبالغ عنها، من أجل تجنب االزدواجية في العمل؛

بهدف تحسين الشفافية والتمكين من قابلية التكرار ووضع إرشادات منهجية، إلى أن األطراف،  يدعو - 16
 توفر، من خالل إطار اإلبالغ المالي، أي معلومات وتعاريف منهجية إضافية مستخدمة؛

  :فيذي االضطالع بما يليإلى األمين التن طلبي - 17
استكشاف، من خالل فرقة العمل المشتركة بين الوكاالت المعنية بتمويل التنمية، جدوى ربط اإلبالغ   )أ(

المالي بموجب االتفاقية بعملية الرصد الناشئة من أجل متابعة واستعراض االلتزامات المتعلقة بخطة عمل أديس أبابا، بهدف 
  اإلبالغ الشامل لألطراف؛تخفيف عبء 

تحديث، حسب االقتضاء، اإلرشادات الواردة في تقرير حلقة عمل المكسيك بأي معلومات منهجية جديدة   )ب(
أعاله والمصادر األخرى ذات الصلة، بهدف تزويد األطراف بإرشادات طوعية محدثة من  16يتم استالمها عمال بالفقرة 

  ؛12/3من المقرر ) ج(32حو المتوخى في الفقرة أجل تيسير اإلبالغ المالي، على الن
  العمل الجماعي للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية

، لمجتمعات المحليةااألصلية والعمل الجماعي للشعوب  مساهمةبالمبادئ التوجيهية المتعلقة بتقييم  يرحب - 18
  هذا المقرر؛بالواردة في المرفق 

الصلة إلى النظر في إعداد  اتت أصحاب المصلحة ذومنظما ،والحكومات األخرى ،األطراف يدعو - 19
القائمة  العملياتعن طريق استخدام  المحليةالمجتمعات األصلية و شعوبللمشاريع تجريبية بشأن مساهمة العمل الجماعي 

المتعلقة ل أو تنفيذ خطة العم 4مثل العمل المتعلق بالمؤشرات ذات الصلة بالمعارف التقليدية واالستخدام المألوف المستدام
األطراف إلى تقديم المعلومات ذات الصلة من خالل إطار اإلبالغ المالي إلى  ويدعو كذلك 5االستخدام المألوف المستدام،ب

 األمين التنفيذي؛

والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة إلى أن تنظر، حسب االقتضاء، في إدراج  ،األطراف يدعو - 20
المجتمعات المحلية لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام في وضع وتنفيذ خطط العمل الجماعي للشعوب األصلية و

 تمويل وطنية من أجل التنفيذ الفعال لالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المنقحة للتنوع البيولوجي؛

ألطراف من المتعلقة بالعمل الجماعي التي تلقتها ا معلوماتإلى األمين التنفيذي أن يجمع ويحلل ال يطلب - 21
مع مراعاة المبادئ التوجيهية الواردة في المرفق بهذا والمصادر األخرى ذات الصلة، وأن يضع، خالل إطار اإلبالغ المالي 

األصلية  شعوبلعناصر اإلرشادات المنهجية لتحديد ورصد وتقييم مساهمة ا 6المقرر وكذلك تقرير حلقة عمل غواتيماال،
وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي،  2020- 2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي في تحقيق  المحليةالمجتمعات و

وبهدف  اجتماعه العاشر، فيواألحكام المتصلة بها ) ي(8لينظر فيها الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص للمادة 
لتنفيذ واعتمادها في مؤتمر األطراف في وضع الصيغة النهائية لإلرشادات المنهجية في االجتماع الثاني للهيئة الفرعية ل

 ؛اجتماعه الرابع عشر
 من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 3المعالم الرئيسية للتنفيذ الكامل للهدف 

من أهداف أيشي للتنوع  3 األخرى على اتخاذ تدابير من أجل تنفيذ الهدف األطراف والحكومات يحث - 22
اجتماعه الثاني عشر،  يفرن، المعالم الرئيسية التي اعتمدها مؤتمر األطراف ، مع األخذ في االعتبار، كإطار مالبيولوجي

                                                 
 .9إلى  6الفقرات من  ،ألف 12/12المقرر   4
 .1فقرة ال، باء 12/12المقرر   5
6  UNEP/CBD/SBI/1/INF/6. 
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االقتصادية الظروف االجتماعية  بما يتسق وينسجم مع االتفاقية وغيرها من االلتزامات الدولية ذات الصلة، ومع مراعاة
 7الوطنية؛

المعالم الرئيسية، وكذلك أي  إلى دعوته لألطراف إلى اإلبالغ عن التقدم المحرز في تحقيق هذه يشير - 23
من  في سياق الظروف والسياسات والقدرات الوطنية، معالم رئيسية وجداول زمنية إضافية موضوعة على الصعيد الوطني،

خالل تقاريرها الوطنية أو، حسب االقتضاء، من خالل إطار اإلبالغ على اإلنترنت عن تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع 
األطراف إلى أن تدرج أيضا معلومات عن الدراسات  ويدعووأهداف أيشي للتنوع البيولوجي،  2020-2011البيولوجي 

الحوافز الضارة بالتنوع البيولوجي المرشحة لإللغاء أو اإلزالة التدريجية أو اإلصالح، بما في التحليلية الوطنية التي تحدد 
، مثل االعتراف بالشكل المناسب اإليجابية الحافزةوتنفيذ التدابير لتعزيز تصميم ، والتي تحدد الفرص المتاحة ذلك اإلعانات

بالشعوب األصلية والمجتمعات المحلية التي تحفظ األراضي والمناطق ودعمها، وغيرها من مبادرات الحفظ المجتمعية 
 األخرى؛الفعالة 

 3لهدف بعمل منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي بشأن وضع مؤشرات لرصد ا يحيط علما - 24
للمنظمة إلى مواصلة وتكثيف هذا العمل  البيئية، في جملة أمور، لجنة السياسات ويدعومن أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، 

 لدعم تنفيذ هذا الهدف من قبل األطراف؛

إلى األمين التنفيذي أن يجمع ويحلل المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك المعلومات المقدمة عمال  يطلب - 25
أعاله وكذلك الدراسات ذات الصلة المقدمة من قبل المنظمات والمبادرات الدولية، بما في ذلك تحليل بشأن  23 بالفقرة

من أهداف أيشي للتنوع  20أيضا في تنفيذ الهدف  يمن أهداف أيشي للتنوع البيولوج 3الكيفية التي يسهم فيها تنفيذ الهدف 
  في اجتماعها الثاني؛ هيئة الفرعية للتنفيذ لتنظر فيهوالتحليل إلى ال التجميعالبيولوجي، وأن يقدم 

  الضمانات في آليات تمويل التنوع البيولوجي
المعلومات، بما في ذلك الممارسات الجيدة أو الدروس يجمع ويحلل إلى األمين التنفيذي أن  يطلب - 26

منظمات التجارية الدولية وغيرها من ، والحكومات األخرى، والمنظمات الدولية، والاألطرافالمستفادة، حول كيفية قيام 
، في المبادئ التوجيهية الطوعية بشأن الضمانات في آليات 12/3من المقرر  16أصحاب المصلحة بالنظر، وفقا للفقرة 

تمويل التنوع البيولوجي عند اختيار وتصميم وتنفيذ آليات تمويل التنوع البيولوجي، وعند وضع ضمانات محددة األدوات 
  لها؛

العامل المفتوح أعاله للفريق  26إلى األمين التنفيذي أن يتيح المعلومات المطلوبة في الفقرة  ب أيضايطل - 27
بهدف وضع توصيات للنظر فيها من قبل اجتماعه العاشر،  فيواألحكام المتصلة بها ) ي(8العضوية المخصص للمادة 

 أثيراتتيمكن بها ضمان تطبيق الضمانات المعالجة الفعالة لل الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثاني، بشأن الكيفية التي
المحتملة آلليات تمويل التنوع البيولوجي على الحقوق االجتماعية واالقتصادية وسبل عيش الشعوب األصلية والمجتمعات 

 المحلية؛

 26فقرة إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ أن تنظر في اجتماعها الثاني في التحليل المجمع بموجب ال يطلب - 28
لتنفيذ المبادئ ، وأن تضع توصيات واألحكام المتصلة بها) ي(8الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص للمادة وتوصية 

المحتملة آلليات تمويل التنوع  لآلثارلتصدي بفعالية ل، 12/3المقرر في  المعتمدةالتوجيهية الطوعية بشأن الضمانات، 
الشعوب األصلية وسبل عيش ها المحتملة على حقوق أثيراتتللتنوع البيولوجي، فضال عن البيولوجي على العناصر المختلفة 

  .لينظر فيها مؤتمر األطراف في اجتماعه الرابع عشر ،والمجتمعات المحلية

                                                 
 .والمرفق األول 21الفقرة ، 12/3المقرر   7
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  مرفقال

  المبادئ التوجيهية بشأن تقييم مساهمة العمل الجماعي للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية
                                                                               يسهم العمل الجماعي للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في تحقيق الخطة االستراتيجية   .                    أهمية العمل الجماعي  - 1

                                               وعلى وجه الخصوص، توفر المعارف التقليدية مساهمة   .                             وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي      2020-    2011                 للتنوع البيولوجي 
                                          المعارف التقليدية ونقلها وإدراجها بالكامل    ة    حياز                              ومن المهم االعتراف بسبل ووسائل   .                               مهمة لعمليات صنع القرار واإلبالغ

   .                                                                  عند اإلبالغ عن مساهمة العمل الجماعي للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية
                                                                                     يعتبر رصد وتقييم مساهمة العمل الجماعي مسألة محددة السياق بدرجـة كبيـرة، ويتطلبـان       .             خصوصية السياق  - 2

                            وترد في التذييل أدناه قائمة   .                                       بطريقة مصممة خصيصا وفقا للظروف المحلية                           المنهجية التي يمكن تطبيقها    ُ  نُهج            مجموعة من ال
   .            منهجية ممكنة   ُ  نُهج                    إرشادية وغير حصرية ل

ينبغي االعتراف بتعدد وجهات النظر والرؤى بشأن القيم، على النحو الذي يتجلى في األدوار  .تعدد القيم  - 3
  .عند تقييم مساهمة العمل الجماعي معارفبكل إقليم وبكل نظام االجتماعية والعالقات االجتماعية البيولوجية الخاصة 

                                                                              يمكن أن تولد المنهجيات المختلفة بيانات مختلفة يمكن استخدامها كمصادر معلومـات     .                         التعدد والتكامل المنهجيان  - 4
                      أعلى تنقـل الجوانـب                                                                                      ويمكن أن تربط المنهجيات التكميلية البيانات على نطاق أوسع بعمليات تقييم من أسفل إلى   .       تكميلية

   .                                                ويمكن تنفيذ مشاريع تجريبية الختبار منهجيات متعددة  .                                           المهمة من السياقات والرؤى الثقافية المحلية
                                                                                     ينبغي إشراك الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية بالكامل وبصورة فعالة فـي عمليـة وضـع      .             توجه العمليات  - 5

   .      جماعية                                             وتطبيق المنهجيات الرامية إلى تقييم أعمالها ال
   في                                  ف بمساهمة العمل الجماعي وتقييمه                   يمكن أن يسهم االعترا  .                 المألوف المستدام   م                           الروابط بالعمل بشأن االستخدا  - 6

                                                                                                               حماية وتعزيز نقل المعارف التقليدية واالبتكارات والممارسات بين األجيال، ألن عملية النقل هذه قائمة على أعمال جماعية 
   .                             لمستدام وحفظ التنوع البيولوجي                          مرتبطة باالستخدام المألوف ا

  التذييل
  قائمة إرشادية وغير حصرية لمنهجيات تقييم مساهمة العمل الجماعي

         ، الـذي   "                                                                              اإلطار المفاهيمي والمنهجي لتقييم مساهمة العمل الجماعي في حفظ التنوع البيولـوجي  "      يقترح   ) أ   (
                               ، نهجا يتكون من ثـالث وحـدات،   (ACTO)    ون                                   منظمة معاهدة التعاون في منطقة األماز                            وضعته حكومة بوليفيا بدعم من 

 8 ؛                                                                  بين النمذجة الجغرافية المكانية والتحليل المؤسسي والتقييم اإليكولوجي     يربط

                 لمعارف العلميـة                                                                           ُ    ينص النهج القائم على األدلة المتعددة على عملية لحشد المعارف يمكن أن تجمع نُظم ا  ) ب   (
            والتقليدية؛

                                              حزمة من الطرائق التي وضعتها المجتمعات المحلية   (CBMIS)   ُ                                 تُعد نظم الرصد والمعلومات المجتمعية  ) ج   (
          االتفاقية؛         في إطار                معارف التقليدية                                                  على أساس احتياجاتها للرصد، وتستخدم لرصد مؤشرات ال

                     عـدة أدوات وطرائـق     (ICCA)                             المجتمعات األصلية والمحليـة                  المحفوظة بواسطة        المناطق           لدى اتحاد   ) د   (
                   وشـرائط الفيـديو      ،                            نظام المعلومـات الجغرافيـة                     ئط بطريقة تشاركية و                                          لتسجيل مساهمة العمل الجماعي، مثل رسم الخرا

                                                  ومجموعات أدوات للرصد البيئي وتقييم التهديدات التي    ،                                          والبروتوكوالت المجتمعية البيولوجية الثقافية   ،              والقصص المصورة
   ؛                         المجتمعات األصلية والمحلية                 المحفوظة بواسطة        المناطق           تتعرض لها 

__________  
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